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ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਕੱਰਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ 
ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਿਿ ਕਿੋ – ਿੁਿੂਆਤ ਕਿਨ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਰਵਚਾਿ ਹਨ!

ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸਟਿੱਕਿ ਇਕੱਿੇ ਕਿਦੇ ਜਾਓ।

ਗਲਾਸਗੋ ਰਮਊਰਿਅਮਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ:

.....................................................................

ਪੂਿੇ ਪਰਿਵਾਿ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਾ

ਦਿਨ ਭਰ  
ਿੀ ਸੈਰ 



ਗਲਾਸਗੋ ਰਮਊਰਿਅਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ 
ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਿੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਦਲਚਸਪੀਆਂ 
ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਿ ਉਹ ਹਾਸਲ 
ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨਾਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਿੇ ਤਂੋ ਤੁਸੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌ ਂਅਜਾਇਬਘਿਾਂ ਰਵੱਚਂੋ ਹਿੇਕ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਰਵੱਚ 
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਪੜਚੋਲ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਿ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਦਿਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਰਮਲਣਗੇ 
ਰਕ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਨ ਲਈ ਹੋਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ।

ਮੱੁਖ ਸੁਝਾਅ 
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਵੱਲਂੋ ਰਦੱਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਸੁਝਾਅ ਹਨ,ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਪਰਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜਾਇਬਘਿਾਂ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

1) ਗਲਾਸਗੋ ਰਮਊਰਿਅਮਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ 

2) ਆਪਣੀ ਸੈਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

3) ਰਪਕਰਨਕ ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਕਿੋ

4) ਛੋਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਕਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬਿਾਉਣ ਲਈ ਬੱਗੀ ਨਾਲ 
ਰਲਆਓ

5) ਆਪਣੇ ਰਿ੍ਰ ਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫ਼ੋਿੋਆਂ ਰਖੱਚੋ 

6) ਆਪਣੇ ਦੌਰਿੇ ਦੌਿਾਨ ਰਵਚਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਿਾਇੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਛੋਿੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪਂੇਰਸਲ ਰਲਆਓ

7) ਗੈਲਿੀ ਸਹਾਇਕ ਤਂੋ ਮਦਦ ਮੰਗੋ

8) ਪਤਾ ਕਿੋ ਰਕ ਕੀ ਨਿਦੀਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਜਾਇਬਘਿ ਜਾਂ ਪਾਿਕ ਹੈ ਰਜਸ ਦੀ ਉਸੇ 
ਰਦਨ ਸੈਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਿਾਂ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਿਰਵੱਿਿ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਦਿੱਚ 
ਇਮਾਰਤ ਿੇ ਅੰਿਰ 

ਦਿਕਦਨਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ
ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਦਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 
ਿੈਬੱਸਾਈਟ ਿੇਖੋ।



ਆਧੁਦਨਕ ਕਲਾ ਿੀ ਗੈਲਰੀ  
[Gallery of Modern Art 

(GoMA)]

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੰਿ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਪਿ ਗੈਲਿੀ 2 ਰਵੱਚ ਜਾਓ।
• ਸਾਿੇ ਿੰਗੀਨ ਬੱੁਤਾਂ, ਪਂੇਰਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਾ 

ਇੱਕ ਨਿਿ ਦੇਖੋ।
• ਸਭ ਤਂੋ ਰਦਲਚਸਪ ਕਲਾਰਕ੍ਰ ਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ 

ਨੰੂ ਵਿਣਨ ਕਿੋ।
• ਆਕਾਿ, ਿੂਪ, ਵੰਨਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 

ਉਸ ਬਾਿੇ ਗੱਲ ਕਿੋ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ
ਗੈਲਿੀ 2 ਰਵੱਚ ਿਚਨਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਲੱਰਭੋ।
• ਬਣਤਿ, ਆਕਾਿ ਅਤੇ ਆਵਾਿ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿੋ।
• ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਫੈਰਮਲੀ ਮਾਸਿਿਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਿੀ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਕਿੋ।
• ਆਪਣੀ ਕਲਾਰਕ੍ਰ ਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰਦਓ।
 

ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਲਾ 
ਛੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਰਕ੍ਰ ਤੀ ਦੇਖੋ।
• ਇਸਦਾ ਕੀ ਆਕਾਿ ਹੈ?
• ਇਹ ਰਕਸ ਚੀਿ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?
• ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਰਹਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੰਿੀ ਵਾਂਗ 

ਝੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਸਰਥਿ ਖੜੇ੍ ਿਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸੁਆਗਤੀ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਿੀਿੇ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਿ 
ਵੈਰਲੰਗਿਨ ਦੇ ਰਡਉਕ ਦਾ 

ਬੱੁਤ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

GoMA ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਿੀ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿੋ। ‘ਜੋਿਜ 
ਸਕਵੇਅਿ’ (George Square) 'ਤੇ ਬ੍ਰੇ ਕ 
ਲਈ ਿੁਕੋ, ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਤਂੋ ਿਰਹਿ ਦਾ ਨਿਾਿਾ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ‘ਲਾਈਿਹਾਉਸ’ (The 

Lighthouse) ਤੱਕ ਜਾਓ।

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



ਗਲਾਸਗੋ ਦਮਊਦਿਅਮਸ 
ਸਰੋਤ ਕਂੇਿਰ (Glasgow Museums 
Resource Centre)

ਸਟੋਰ ਦਿੱਚ ਖ਼ਿਾਨਾ ਲੱਭਣ ਿਾਲੇ
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਿ ਦੇ ਖ਼ਿਾਰਨਆਂ 
ਨਾਲ ਭਿੇ ਸਾਡੇ ਵੱਰਡੇ ਸਿੋਿਾਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿੋ।
• ਹਿੇਕ ਿਨੀਵਾਿ, ਦੁਪਰਹਿ 1.30 ਵਜੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਿਾਮ 4 ਵਜੇ 

ਤੱਕ, ਮੁਫ਼ਤ, ਡ੍ਰ ੌ ਪ-ਇਨ।
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨੰੂ ਰਕਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਭ ਤਂੋ 

ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਕਉ?ਂ

ਖੁਿਾਈ ਕਰੋ
ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਮੁਰਹੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ।
• ਪੁਿਾਤੱਤਵ-ਰਵਰਗਆਨੀ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਤਂੋ 

ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਿੇਤ ਰਵੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੱਰਭੋ। 

ਰਖਡੌਣੇ ਿੱਖਣ ਦਾ ਬਕਸਾ 
ਰਖਡੌਣੇ ਿੱਖਣ ਦਾ ਬਕਸਾ ਮੰਗੋ।
• ਸਾਲਾਂ ਪੁਿਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਖਡੌਰਣਆਂ ਨੰੂ ਛੂਹੋ।
• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਡੌਰਣਆਂ ਨਾਲ ਰਕੰਨਾ ਰਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ?
 

ਸਾਡਾ ਰਨੱਕਾ ਰਜਹਾ ਪਾਿਕ ਪੌਰਦਆਂ 
ਅਤੇ ਕੀਰੜਆਂ ਨਾਲ ਭਿਪੂਿ ਹੈ। 

ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਿੀ ਕੁਦਿਤ 
ਦੀ ਸੈਿ ਤਂੋ ਕੀ ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬਾਹਿ ਕੁਝ ਹੋਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਿੇ 
ਲਈ ਨਿਦੀਕੀ ‘ਡੈਮਸ ਿੂ ਡਾਿਨਲੇ 

ਕੰਿਿੀ ਪਾਿਕ’ (Dams to 
Darnley Country 
Park) ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿੋ।

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੰ ਿ ਡੈਸਕ ਤਂੋ ਇੱਕ ‘ਆਈ-
ਸਪਾਈ’ (I-Spy) ਿ੍ਰ ੇਲ ਿੀਿ ਲਵੋ। 

ਵਸਤਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਸਵੀਿਾਂ ਦੇ 
ਸੁਿਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਕਿੋ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 

ਜਾਿੂਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 
ਐਵਰਨਊ 'ਤੇ ਰਖੜਕੀਆਂ ਿਾਹੀਂ ਸਪੋਿਿਸ ਹਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਿੋ।
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉੱਰਥੇ ਰਕਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
• ਜਾਦੂਈ ਿੀਿਾ ਲੱਰਭੋ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ – ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਕੰਨੇ ਵੱਖਿੇ 

ਰਦੱਸਦੇ ਹੋ।
 

ਕਲਗੀ ਖੋਜ
‘ਕਲੈਕਿਨਸ ਿੋਅਕੇਸ’ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਿਾਜ ਰਚੰਨ੍ 
ਲੱਰਭੋ।
• ਮੱਛੀ, ਦਿਖ਼ਤ, ਘੰਿੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਸਿਪ੍ਰਸਤ 

ਸੰਤ ਸਂੇਿ ਮਅੰਗੋ (St Mungo) ਬਾਿੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਦੇਂ 
ਹਨ।

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 
ਰਕਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਿਾਂ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਕਿੋਗੇ?

ਸਕਾਟਲਂੈਡ ਿੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਿਾ ਚੱਲਿੇ ਦਚੱਤਰਾਂ 
ਿਾ ਸੰਗ੍ਦਹ
ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵਰਨਊ ਦੀ ਚੋਿੀ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਿ ਦਿਵਾਿੇ ਖੱੁਲੇ੍ 
ਰਮਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨ ਰਦਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਿ ਜਾਓ।
• ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਕ ਬੱਚੇ ਰਕੰਝ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਕੁਝ 

ਪੁਿਾਣੀਆਂ ਰਫਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੰਰਪਊਿਿ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਕਿੋ।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਬਗੀਚੇ ਰਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਗਂੇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਿਨ ਲਈ 
‘ਕੈਲਰਵਨ ਵੇ’ (Kelvin Way) 'ਤੇ 

‘ਕੈਲਰਵਨਗ੍ਰੋ ਵ ਲਾਅਨ ਬਾਲਸ ਅਤੇ ਿੈਰਨਸ 
ਸਂੈਿਿ’ (Kelvingrove Lawn 

Bowls & Tennis Centre) ਦਾ 
ਦੌਿਾ ਕਿੋ।

‘ਕੈਲਦਿਨ ਹਾਲ’  
(Kelvin Hall)ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 

ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 
ਲਿੋ



ਕੈਲਦਿਨਗੋ੍ਿ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ 
ਅਜਾਇਬਘਰ (Kelvingrove Art 
Gallery and Museum)

ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਰਸਨੇਮਾ (Object 
Cinema) – ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ 

ਅਰਧਐਨ ਕਿੋ ਅਤੇ ਵਿਖਾ ਵਨ ਰਵੱਚ 
ਜੀਵਨ ਬਾਿੇ ਰਫਲਮ ਦੇਖੋ।

ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ 
ਦਚਹਰੇ
‘ਈਸਿ ਕੋਿਿ’ (East Court) 
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਿ ਤੈਿਦੇ ਰਸਿਾਂ ਵੱਲ 
ਦੇਖੋ।
• ਇੱਕ ਰਸਿ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਰਚਹਿੇ ਦੇ 

ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿੋ।
• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਿ ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਵਂੇ 
ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹੋ।

• ਜੇਕਿ ਇਹ ਰਸਿ ਗੱਲ ਕਿ 
ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਹੰਦਾ?

ਜਾਨਿਰ ਸਫ਼ਾਰੀ 
ਵੈਸਿ ਕੋਿਿ (West Court) 'ਤੇ 
ਜਾਓ।
• ਰਕਹੜੇ ਜਾਨਵਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹਨ?
• ਕੁਝ ਜਾਨਵਿਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਿਕਲ 

ਰਕਉ ਂਹੋਵੇਗਾ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਰਵੱਚਂੋ ਕੋਈ 

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਰਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਂੋ 
ਰਕਸੇ ਜਾਨਵਿ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਰਗਆ 
ਹੈ?

 

‘ਸਂੇਟ ਦਕਲਡਾ’ (St 
Kilda) ਿਾ ਟਾਿੂ
ਪਰਹਲੀ ਮੰਰਿਲ 'ਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ 
ਉੱਤਿਜੀਵਤਾ ਗੈਲਿੀ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਡਾਕ 
ਰਕਿਤੀ ਦੇਖੋ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਨੱਕੇ ਰਜਹੇ ਿਾਪੂ 'ਤੇ 

ਫਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ?
• ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਖ ਧਿਤੀ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਰਕਵਂੇ 

ਭੇਜੋਗੇ?

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

‘ਕੈਲਰਵਨਗ੍ਰੋ ਵ ਪਾਿਕ’ (Kelvingrove 
Park) ਰਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ 
ਦੇਖੋ, ਖੇਡੋ, ਸਕੇਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 

ਚਲਾਓ। ਕੈਲਰਵਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਾਿ ਸੜਕ 'ਤੇ 
ਹੋਿ ਪ੍ਰਦਿਿਨੀਆਂ ਹਨ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 
ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 

ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 
ਲਿੋ



ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਮਹੱਲ  
(People’s Palace)

‘ਬਟਰਕਿ ਡੇਅਰੀ’ 
(Buttercup Dairy)
‘ਬਿਿਕਪ ਡੇਅਿੀ’ ਲੱਰਭੋ।
• ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜਂੋ ਰਤਆਿ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਿਿ ਤੋਲੋ।
• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਅਿੀ ਤਂੋ ਕੀ ਖ਼ਿੀਦੋਗੇ?
• ਤੁਸੀਂ ਬਿਿਕਪ ਡੇਅਿੀ ਰਵੱਚ ਕੀ ਖ਼ਿੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 

ਰਕਤਂੋ ਹੋਿ ਨਹੀਂ ਖ਼ਿੀਦ ਸਕਦੇ?
 

ਬੈਰੋਲਂੈਡਸ 
(Barrowlands)
ਪਰਹਲੀ ਮੰਰਿਲ 'ਤੇ ਬੈਿੋਲਂੈਡਸ ਪ੍ਰਦਿਿਨੀ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿੋ।
• ਜਦਂੋ ਪਰਹਲੀ ਵਾਿ ਬਾਲਿੂਮ ਖੱੁਰਲ੍ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਕਸ 

ਸਿਾਇਲ ਦਾ ਰਨ੍ਰ ਤ ਕਿਦੇ ਸਨ?
• ਔਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਦ ਕੀ ਪਰਹਨਦੇ ਸਨ?
• ਰਨ੍ਰ ਤ ਦੇ ਸਿੈਪ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਰਨ੍ਰ ਤ ਕਿੋ।

‘ਦਸੰਗਲ ਏਂਡ’  
(Single End) 
ਸਭ ਤਂੋ ਉਪਿਲੀ ਮੰਰਿਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਰਸੰਗਲ ਏਂਡ ਨੰੂ ਲੱਰਭੋ।
• ਪੰਜ ਜਰਣਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਿ ਇਸ ਇੱਕ ਕਮਿੇ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦਾ 

ਸੀ।
• ਸਾਿੇ ਰਕੱਥੇ ਸੌਦਂਦੇ ਹੋਣਗੇ?
• ਿਾਤ ਦੇ ਸਮਂੇ ਉਹ ਿੌਇਲਿ ਰਕੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ?
• ਉਹ ਖਾਣਾ ਰਕੱਥੇ ਪਕਾਉਦੇਂ ਹੋਣਗੇ?

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

‘ਗਲਾਸਗੋ ਗ੍ਰ ੀਨ’ (Glasgow Green) 'ਤੇ 
ਡਾਲਿਨ ਫੁਹਾਿਾ (Doulton Fountain), 
ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਿੀ ਪੁਿਾਣੀ ਿਂੈਪਲਿਨ 
ਦਿੀ ਦੀ ਫੈਕਿਿੀ (Templeton carpet 
factory) ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿੋ। ਪਾਿਕ ਰਵੱਚ 

ਝੂਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਾ ਲਓ।

ਪਰਹਲੀ ਮੰਰਿਲ 'ਤੇ ‘ਸਿੀਮੀ’ 
(Steamie) ਰਵਖੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ 

ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



‘ਿੋ੍ਿਂੈਡ ਿੀ ਲੋਰਡਦਸ਼ਿ’  
(Provand’s Lordship)

ਜਾਨਿਰਾਂ ਿੀ ਲੁਕਣ-ਦਮਚੀ
ਇਸ ਪੁਿਾਣੇ ਘਿ ਦੇ ਪੱਥਿ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ 
ਜਾਨਵਿ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਸਭ ਤਂੋ ਰਿਆਦਾ ਕੌਣ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਘੋਰੜਆਂ, ਿੇਿਾਂ, ਕੱੁਰਤਆਂ, ਬਕਿੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ 

ਦੀ ਭਾਲ ਕਿੋ।

ਦਚਹਰੇ ਬਣਾਉਣਾ  
ਬਾਗ਼ ਰਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿੋਨਿਾਇਨ ਰਸਿ (Tontine Heads) 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਪਿ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।
• ਤੁਸੀਂ ਰਕੰਨੇ ਰਗਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਿੋਨਿਾਇਨ ਰਚਹਿੇ ਦੀ ਰਬਹਤਿੀਨ ਨਕਲ ਕੌਣ ਕਿ ਸਕਦਾ 

ਹੈ?

 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਗਲਾਸਗੋ ਕੈਥੇਡਿਲ ਦੀ 
ਸੈਿ ਰਕਉ ਂਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 

ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਿਤ ਧੰੁਦਲਾ ਕੱਚ 
ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨੱਕਾਿੀ 

ਦੇਖੀ ਜਾਏ।

ਪ੍ਰੋ ਵਂੈਡ ਦੀ ਲਾਿਡਰਿਪ ਦੇ ਰਪੱਛੇ 
‘ਸਂੇਿ ਰਨਕਲਸ ਗਾਿਡਨ’ (St 
Nicholas Garden)।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



ਿਦਰਿਾਰਕ ਤਸਿੀਰ 
ਫ਼ੋਿੋਗ੍ਰ ਾਫ਼ੀ ਸਿੂਡੀਓ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿੋ।
• ਰਤਆਿ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੋਿ ਕਿੋ – ਇੱਕ ਬੱੁਤ ਵਾਂਗ ਸਰਥਿ ਿਹੋ।
• ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਿਾਂ ਰਕਵਂੇ ਰਖੱਚਦੇ ਹੋ?
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਵੱਰਡੇ ਲੋਕ ਜਦਂੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਵਂੇ ਤਸਵੀਿਾਂ ਰਖੱਚਦੇ ਸਨ?
 

‘ਮੌਦਰਸ ਦਮਨੀ ਮਾਇਨਰ’  
(Morris Mini Minor) 
ਰਸਲਵਿ ਡ੍ਰ ੈ ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਰਮਨੀ ਕਾਿ ਦੇਖੋ। ਪਰਿਵਾਿਕ ਛੱੁਿੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿੋ।
• ਤੁਸੀਂ ਹਿ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਕਾਿ ਰਵੱਚ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਵਂੇ ਰਬਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਕ ਕਿੋਗੇ?
• ਤੁਸੀਂ ਰਕੱਥੇ ਜਾਓਗੇ?
• ਤੁਸੀਂ ਰਪਕਰਨਕ ਲਈ ਰਕੱਥੇ ਿੁਕੋਗੇ?

ਿਾਣੀ ਦਿੱਚ ਯਾਤਰਾ
(Doon the Watter)
ਸਮੰੁਦਿੀ ਜਹਾਿ ਕਨਵੇਅਿ ਲਈ ਉੱਪਿ ਜਾਓ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਗਾਇਲ ਦੀ ਮੇਡ (Maid of Argyll) 

ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਰਵੱਚ ਬੱਚੇ, ਕੱੁਰਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਂੈਡ 
ਸਵਾਿ ਹੈ।

• ਸਮੰੁਦਿੀ ਜਹਾਿਾਂ ਦਿਰਮਆਨ ਫਿਕ ਦੇਖੋ।
• ਕਲਾਈਡ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਰਖੜਕੀ ਤਂੋ ਬਾਹਿ ਦੇਖੋ।

ਨਿੀ ਦਕਨਾਰੇ ਅਜਾਇਬਘਰ 
(Riverside Museum)

ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਪੁਿਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅੰਦਿ ਰਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 
ਿ੍ਰ ਾਂਸਪੋਿਿ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੈਲਰਵਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗਲੀ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਿ ਲੜੀ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ, 

ਸਾਡਾ ਛੋਿਾ ਸਕੇਿ ਪਾਿਕ ਵਿਤੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 
ਗੁਆਂਢੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੰੁਦਿੀ ਜਹਾਿ (Tall 

Ship) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



ਦਸ਼ਿ ਿਾਂਗ ਦਨ੍ਤ ਕਰੋ 
ਆਿਿ ਗੈਲਿੀ ਰਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਿਵ ਨੰੂ ਨਿਿਾਜ – ਰਨ੍ਰ ਤ ਦੇ 
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਦੇਖੋ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵ ਵਾਂਗ ਰਨ੍ਰ ਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਰਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਵੱਚ ਕੀ ਫਰੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
• ਰਿਵ ਦੀ ਤਸਵੀਿ ਲਈ ਪੋਿ ਬਣਾਓ।

ਦਖੜਕੀ ਰਾਹੀ ਂ 
ਤੀਜੀ ਮੰਰਿਲ 'ਤੇ ਸਰਥਤ ਵੱਡੀ ਰਖੜਕੀ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।
• ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਨਿਿ ਆਉਦਂਾ ਹੈ?
• ਪੱਥਿਾਂ ਨਾਲ ਬਰਣਆ ਸਾਡਾ ਿੈਨ ਗਾਿਡਨ ਦੇਖੋ।
• ਕੀ ਲਂੈਪ-ਪੋਸਿਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੀਿ ਹੈ?

ਦਨ੍ਤ ਕਰਿਾ ਦਿੰਜਰ 
ਲਾਈਫ਼ ਗੈਲਿੀ ਅੰਦਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਨ੍ਰ ਤ ਕਿਦਾ ਰਪੰਜਿ ਦੇਖੋ।
• ਤੁਸੀਂ ਰਪੰਜਿ 'ਤੇ ਰਕੰਨੇ ਕੀਿ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਤੁਸੀਂ ਰਕੰਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਿੇ ਿੰਗ ਰਗਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਂੇਟ ਮਅੰਗੋ ਧਾਰਦਮਕ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਾ 
ਅਜਾਇਬਘਰ (St Mungo Museum 
of Religious Life & Art)

ਸਕੌਰਿਿ ਗੈਲਿੀ ਰਵੱਚ 
ਰਕਰਿਆਿੀਲ ਧਾਿਰਮਕ 

ਅੰਤਿਰਕਰਿਆ

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

‘ਨੈਕ੍ਰ ੋ ਪੋਰਲਸ’ (Necropolis) 
ਦੀ ਸੈਿ ਰਕਉ ਂਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 

ਇਸ ਰਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਹਨ; 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਹਿਨ ਤੱਕ ਨਿਿ ਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



ਸਕਾਟਲਂੈਡ ਸਟ੍ੀਟ ਸਕੂਲ ਅਜਾਇਬਘਰ 
(Scotland Street School 

Museum)

ਅਤੀਤ ਦਿੱਚ ਜਾਓ
ਕਲੌਕਿੂਮ ਰਵੱਚ ਜਾਓ।
• ਇੱਕ ਪੁਿਾਣੇ ਫੈਿਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦੀ ਪਰਹਣ ਕੇ ਦੇਖੋ।

ਪੁਿਾਣੇ ਕਲਾਸਿੂਮਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਓ।
• ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਿੋ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਸਿੂਮ ਰਵੱਚ ਕੀ ਅਲਗ ਹੈ?
• ਇਹ ਅੰਦਾਿਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬੱਚੇ 

ਕੀ ਰਸੱਖਦੇ ਸਨ, ਸੁਿਾਗ ਲੱਰਭੋ। 
 

ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ 
ਡਟਿੱਲ ਹਾਲ ਰਵੱਚ 
• ਪਰਿਵਾਿਕ ਹੂਲਾ-ਹੂਰਪੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੋ।
• ਿੱਸੀ ਿੱਪਣ ਅਤੇ ਸਿਾਪੂ ਵਿਗੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ 

ਹੋਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ।
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ 

ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਰਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿੜ੍ਹਨ ਿਾ ਕੋਣਾ
1950/1960 ਦੇ ਦਹਾਰਕਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਿੂਮਾਂ ਰਵੱਚ ਆਿਾਮ 
ਨਾਲ ਬੈਿੋ।
• ਪੁਿਾਣੀਆਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਖੋਲੋ੍।
• ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ।

 

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਾ ਰਜੱਥੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਿਤਂੋ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਲੈਕਬੋਿਡ 
'ਤੇ ਰਲਖੀ ਿੈਰਸਪੀ ਅਨੁਸਾਿ ਕੁਝ 

ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇਖਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ 

ਦਰਸੈਿਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਆਿਣੇ ਸਟਟੱਕਰ 

ਲਿੋ



ਅਧੁਦਨਕ ਕਲਾ ਿੀ ਗੈਲਰੀ  [Gallery of Modern Art (GoMA)]
Royal Exchange Square G1 3AH

ਗਲਾਸਗੋ ਦਮਊਦਿਅਮ ਸਰੋਤ ਕਂੇਿਰ (Glasgow Museums 
Resource Centre)
200 Woodhead Road G53 7NN

ਕੈਲਦਿਨ ਹਾਲ (Kelvin Hall)
1431–1451 Argyle Street G3 8AW

ਕੈਲਦਿਨਗੋ੍ਿ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ (Kelvingrove Art 
Gallery and Museum)
Argyle Street G3 8AG

ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਮਹੱਲ (People’s Palace)
Glasgow Green G40 1AT

‘ਿੋ੍ਿਂੈਡ ਿੀ ਲੋਰਡਦਸ਼ਿ’ (Provand’s Lordship)
3 Castle Street G4 0RB

ਨਿੀ ਦਕਨਾਰੇ ਅਜਾਇਬਘਰ (Riverside Museum)
100 Pointhouse Place G3 8RS

ਸਂੇਟ ਮਅੰਗੋ ਧਾਰਦਮਕ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਾ ਅਜਾਇਬਘਰ  (St Mungo 
Museum of Religious Life & Art)
2 Castle Street G4 0RH

ਸਕਾਟਲਂੈਡ ਸਟ੍ੀਟ ਸਕੂਲ ਅਜਾਇਬਘਰ (Scotland Street School 
Museum)
225 Scotland Street G5 8QB
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ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 

ਖੱੁਲ੍ਹਣ ਿਾ ਸਮਾਂ 
ਸਾਿੇ ਅਜਾਇਬਘਿ ਸਵੇਿੇ 10 ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਿਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ੍ਦੇ 
ਹਨ, ਿੱੁਕਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਿਾਂ ਤਂੋ ਛੱੁਿ, ਜਦਂੋ ਅਜਾਇਬਘਿ 
ਸਵੇਿੇ 11 ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਿਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ੍ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਅਜਾਇਬਘਿ ਸੋਮਵਾਿ ਨੰੂ ਬੰਦ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲ 
(People’s Palace), ‘ਪ੍ਰੋ ਵਂੈਡ ਦੀ ਲੋਿਡਰਿਪ’ (Provand’s 
Lordship), ਸਂੇਿ ਮਅੰਗੋ ਧਾਿਰਮਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ 
ਅਜਾਇਬਘਿ (St Mungo Museum of Religious 
Life and Art), ਅਤੇ ਸਕਾਿਲਂੈਡ ਸਿ੍ਰ ੀਿ ਸਕੂਲ ਅਜਾਇਬਘਿ 
(Scotland Street School Museum)।  

ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਜਨਤਕ ਿ੍ਰ ਾਂਸਪੋਿਿ, ਪਾਿਰਕੰਗ, ਕੈਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵ੍ੀਲਚੇਅਿ ਲੈਣ ਬਾਿੇ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਿ 
www.glasgowmuseums.com 'ਤੇ ਜਾਓ
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‘ਗਲਾਸਗੋ ਰਮਊਰਿਅਮਸ’ (Glasgow Museums) ‘ਕਲਚਿਲ ਐਂਡ ਸਪੋਿਿ 
ਗਲਾਸਗੋ’ (Culture & Sport Glasgow) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲਚਿਲ 
ਐਂਡ ਸਪੋਿਿ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕੌਰਿਿ ਚੈਰਿਿੀ ਨੰਬਿ SC037844 ਵਜਂੋ ਿਰਜਸਿਿਡ ਹੈ।
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